MATURA 2017
TERMIN GŁÓWNY
 CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO
4 – 24.05.2017
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE POZIOM PODSTAWOWY:

JĘZYK POLSKI – 4.05.2017
MATEMATYKA – 5.05.2017
JĘZYK ANGIELSKI – 8.05.2017
JĘZYK NIEMIECKI – 11.05.2017

 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO
8 – 20.05.2017

 Termin dodatkowy
1 – 20.06.2017 ( tylko w sytuacjach losowych za zgodą dyrektora
OKE )
 Poprawka sierpniowa, dla zdających którzy przystąpili do
wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie
zdali jednego w części pisemnej lub ustnej 22 – 25.08.2017

Komunikat dyrektora OKE z 9.09.2016 w sprawie szczegółowych
sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

1. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych
arkuszy dostosowanych do możliwości i potrzeb zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między
innymi na zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.
Zdający uprawnieni do dostosowania :
Lp

Zdający

1

Posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia
specjalnego
(niepełnosprawność )
Posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia
specjalnego
( niedostosowanie społeczne )
Posiadający orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania
Chory lub niesprawny czasowo

2

3
4
5

6

7

Posiadający
opinię
poradni
psychologiczno-pedagogicznej
o
specyficznych
trudnościach
w
uczeniu się, w tym z dysleksją,
dysgrafią,
dysortografią,
dyskalkulią.
Który w roku szkolnym 2016/2017
był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu
na:
a) Trudności
adaptacyjne
związane z wcześniejszym
kształceniem zagranicą
b) Zaburzenia
komunikacji
językowej
c) sytuację
kryzysową
i
traumatyczną
O którym mowa w art. 94a ust. 1
ustawy (cudzoziemiec, ograniczona
znajomość języka polskiego utrudnia
zrozumienie czytanego tekstu

Dostosowanie Dostosowanie
formy
warunków

Dokument

Tak

Tak

Orzeczenie

Nie

Tak

Orzeczenie

Nie

Tak

Orzeczenie

Nie

Tak

Zaświadczenie
lekarskie

Nie

Tak

Opinia

Nie

Tak

Nie

Tak

Pozytywna
opinia rady
pedagogicznej

Pozytywna
opinia rady
pedagogicznej

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady
pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora OKE z wnioskiem o wyrażenie zgody na
dostosowanie dla ucznia do jego potrzeb, nie ujętych w komunikacie.

Komunikat dyrektora OKE z 9.09.2016 w sprawie materiałów i
przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na
egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2016/2017

Zdający używa na egzaminie długopis tylko z czarnym tuszem, do pisania
tekstu jaki wykonywania rysunków.

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia,
historia
sztuki, historia muzyki
Informatyka
Matematyka
WOS

Linijka, kalkulator prosty
Linijka, kalkulator prosty
Linijka, kalkulator prosty
Linijka, kalkulator prosty, lupa
Lupa
Linijka, kalkulator prosty
Linijka, kalkulator prosty, cyrkiel
Kalkulator prosty

Uczeń na egzaminie maturalnym zdaje przedmioty
obowiązkowe:
1. W części pisemnej, zakresie podstawowym:
 język polski
 matematyka
 wybrany język obcy

2. W części ustnej, bez określania poziomu:
 język polski
 język ustny ( ten sam co w części pisemnej
obowiązkowej)














3. W części pisemnej przedmiot dodatkowy na
poziomie rozszerzonym, wybrany spośród:
Biologia
Chemia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Historia muzyki
Historia sztuki
Informatyka
Język łaciński i kultura antyczna
Język mniejszości etnicznej
Język regionalny






Język mniejszości narodowej
Język polski
WOS
Matematyka

Przedmiot dodatkowy należy wybrać co najmniej jeden, maksymalnie pięć.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO
 Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z
przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej
otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego
przedmiotu dodatkowego.
 Absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów
obowiązkowych i nie zdał jednego(w części pisemnej lub ustnej)
może przystąpić do poprawki egzaminu maturalnego w sierpniu.

